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Referat:  Basketballudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Tirsdag d. 5. juni 2018, kl. 18:30                
   Mødelokalet i Büllowsvejhallen 
 
Tilstede:  
VLI: Lasse Brandt 
CBS: Asbjørn Knudsen & en 
Falcon: Marius Hansen 
Formand: Christian Vinther (Falcon) 
Idrætsudvalget: Berit El-nasser 
                       
                                                                                         

DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af alle. 

 
 

2. Halfordeling 2016/2017 
Generelt: Det blev konstateret, at der bortset fra nogle 
gymnastiksalstider ikke var ændret i haltiderne i forhold til sidste 
sæson. Det blev også konstateret at der fortsat er massiv mangel på 
haltid på Frederiksberg.  
 
Klubberne nåede til enighed om at der ikke skulle ændres i haltiderne 
for VLI og CBS i forhold til 2017/18 sæsonen, på trods af at Falcon som 
den eneste klub er vokset (med 133 medlemmer). Til gengæld er 
Falcon den eneste klub med ungdomshold, der kan udnytte tiderne, og 
derfor enedes man om at Falcon får det bedste ud af de haltider der er 
opnået i gymnastiksalene. 
 
Falcon og CBS: Aftalen om at CBS og Falcons Herre 1 træner sammen 1 
gang om ugen i off season i Bülowsvejhallen fastholdes.  
 
Hverken Falcon eller CBS forventer at kunne udnytte den sene 
træningstid fredag aften kl. 21:00-22:30. Falcon har i forvejen 
træningstid fredag aften i to andre haller, mens CBS ikke tror på at de 
kan få nogen af deres medlemmer til at træne på det pågældende 
tidspunkt. 
 
Der kan evt. etableres en åben træning i tidsrummet, som kan 
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benyttes af begge klubber. Skulle der være mulighed for at udnytte tidsrummet bedre er 
basketudvalget åbent for forslag. 

 
 

3. Evt. 
Manglende haltid: Den åbenlyse mangel på haltid på Frederiksberg blev vendt med de 
udfordringer og frustrationer det giver anledning til.  
 
Det blev diskuteret, at det var et problem at Nyelandsvej skole ikke åbnede op for træning før 
1. september, hvilket særligt for CBS er et problem, da de kan komme ud for at skulle spille 
kampe før de har haft første træning.  
 
Desuden blev der talt om muligheden for at træne i sommerferien i f.eks Hermeshallen. 
Hermeshallen er så vidt vides en hal der kan åbnes med chip og dermed kunne den i 
princippet bruges uden personale. Det er helt normalt for klubber i andre kommuner at der 
kan trænes i sommerferierne.  
 
Endelig delte Falcon at klubbens vækst udover problemer med træningstiderne nu også havde 
givet problemer med kampafviklingen i et sådant omfang, at hjemmebanekampe ikke kunne 
afvikles på Frederiksberg, men er blevet afviklet på bl.a. Nørrebro, i Hvidovre og i Solrød. At 
man er hjemmehold betyder, at man har ansvaret for kampafviklingen og skal stille med 
dommere og dommerbord. Falcons ønske var derfor, at åbningstiderne i Büllen i weekenden 
blev udvidet, så det ville være muligt at få afviklet flere kampe. 
 
Klubberne blev enige om at basketudvalget sendte et fælles brev til Idrætsudvalget og Søren 
Burchall om ovenstående udfordringer med ønsker til løsningen af dem. 
 
Fordelingsnøglen: Selvom fordelingsnøglen er forbedret viser det sig at, der fortsat er enkelte 
uhensigtsmæssigheder. F.eks. er der ikke indregnet at Divisionsholdene kan træne på fuld 
bane på noget tidspunkt, med mindre det foregår på Nyelandsvej. Christian Vinther 
undersøger og kommer med et forslag til en opdatering af fordelingsnøglen i løbet af 
efteråret, når træningsplanlægningen er på plads og træningerne er gået i gang, for at 
fordelingsnøglen så vidt muligt afspejler virkeligheden. Praktikken omkring træning i 
Hermeshallen kendes endnu ikke. 


